Školní stravování
Školní stravování se řídí těmito právními předpisy:
Zákon 561/2004 Sb. – školský zákon
Vyhláška 107/2005 Sb. – o školním stravování ve znění vyhl. 107/2008 Sb. a vyhl. 463/2011 Sb.
Vyhláška 84/2005 Sb. – o závodním stravování
Zákon 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 137/2004 Sb. – o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších
předpisů
Dále předpisy týkajícími se BOZP, účetnictví, rozpočtových pravidel, mezd a FKSP.
Velmi důležitý je Provozní řád školní jídelny při ZŠ Liberecká 26 –
http://zsliberecka.cz/files/sj_provozni_rad.pdf
Kontrolu ve školní jídelně provádí:
 Zřizovatel
 ČŠI
 KHS
 Orgány inspektorátu práce
 KÚ
 Finanční úřad
Školní stravování se řídí výživovými normami, rozpětím finančního limitu na nákup potravin
(stanoveno v přílohách vyhl. 107/2005) a pravidly skladby jídelníčku dle stanoveného
spotřebního koše.
Školní stravování probíhá za úplatu, která je určena výší finančního normativu:
1. strávníci 7 – 10 let 13,50 Kč – 26 Kč
ŠJ Liberecká = 21 Kč
2. strávníci 11 – 14 let 15 Kč – 27,50 Kč
ŠJ Liberecká = 23 Kč
3. strávníci nad 15 let 16 Kč – 29,50 Kč
ŠJ Liberecká = 24 Kč
Do věkových skupin se zařazují děti na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle bodu 1.
až 3. Školní rok trvá vždy od 1. 9. do 31. 8.
Skutečná cena oběda je součtem hodnoty potravin + osobních nákladů + věcné režie.
Osobní náklady = přímé a nepřímé mzdové náklady na jeden oběd
Věcná režie = spotřeba materiálu kromě potravin, spotřeba energií, opravy, náklady na telefon
SW, PC, programy, internet, odvoz odpadu, ochrana objektu, pojištění, odpisy a nákup majetku
od 3tis. Kč do 40tis. Kč.
Takto zkalkulovaná cena činí v naší ŠJ cca 70 Kč. Strávník platí pouze hodnotu potravin.
Počet zaměstnanců je dán krajským normativem. Na naší škole pro 625 dětí a 58 dospělých vaří
přepočtených 7,8 zaměstnanců školní jídelny.
Vaření diet není nárokové – vždy se jedná o dobrou vůli a možnosti školní jídelny.

